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Két „kulturális” fabula
Új rovatot nyitunk – nem annyira saját magunk, mint inkább több szerzõ
számára –, amelynek esélye van arra is, hogy egyhangú lesz, de arra is, hogy
érdekesnek bizonyul. Túlmenõen azon, természetesen, hogy a szerzõk külön-külön izgalmasan vagy unalmasan írnak. A kockázat magában a témában van, s nemcsak óhatatlan kísérõje lehet a témának, hanem végzetszerû
meghatározója is. E rovat kis (esetleg nagy) „kisebbségi” jellegû frusztrációs
ta pasztalatok elmondásának helye, a kizárásnak, kifosztásnak,
marginalizálásnak azokat a pillanatait örökíti meg, amelyeken mindnyájan
átmegyünk, és amelyekben lényünknek egy részével szemben egy nagyobb
vagy egy kisebb közösség tagadólag lép fel. Egyszóval a lét apró traumáiról
van szó. Lehet, hogy mindez szokványos az igazi „kisebbségiek” számára,
akiknapmintnap szembesülnek ilyen helyzetekkel, amelyekre igazi létezési
módot alapoznak, többé vagy kevésbé bölcsen vagy tapintatosan. „Kisebbségi” tapasztalataik azonban, különbözõ okokból, a „többségieknek” is lehetnek. Magától értetõdik, hogy az õ esetükben ezek inkább véletlenszerûek, és
nemilleszthetõk egy „sors” logikájába és folytonosságába. Csak egyfajta sajátos értelmezésben, csak bizonyos metaforikus túlzással beszélhetünk „kisebbségi tapasztalatról” a többségiek esetében. Ám az ilyen tapasztalatok néha-néha mégsem jelentenek egyszerû kacérkodást. Hogy ne tûnjék olybá,
mintha kizárólag a magyarok vagy a kevés megmaradt németünk számára
nyitottunk teret, kezdjük a rovatot két olyan történettel, amelynek fõszereplõje „többségi”.

akit megkérdezhettem volna, hol kell jelentkeznem. Feltételeztem, hogy a
szónokoknak megvan a maguk sarka. Nehezen törtem át magam a belsõ körbe.Ott sem találtam senkit, aki eligazított volna. Reméltem, összefutok valaki
ismerõssel, egy kollégával a Látótól . Ott lehettek, de nem volt szerencsém.
Késõbb megláttam K-t, és feltételeztem, hogy neki is van egy kis szerepe a
szervezõk között. De nem volt, „csak a mostani báróknak van”, mondta nekem, „mi egyszerû emberek itt állunk a kötélen innen”. De azt tanácsolta,
menjek elõbbre, lépjek át a kötélen és azokon az árkokon, amelyekbe tavaszszal virágokat ültet majd a polgármesteri hivatal. A magyarok utat engednek,
bár gyanúsnak tûnik nekik, hogy egy román elõre akar furakodni (vagy nekemtûnik úgy, hogy nekik úgy tûnik). Valószínûleg feltételezik, hogy újságíróról van szó, úgyhogy megértik a mediatizálás szükségességét, s bár nem szívesen, de félreállnak. Csak most, a sárba lépve veszem észre, milyen rossz cipõt
választottam: már bokáig vizes vagyok. Itt, a „szent tér” belsejében sem lesz
világosabb semmi. De látok egy sûrû csoport embert várakozni a park túlsó
végén, és köztük ott van a polgármester is. Õk lesznek azok, mondom magamban, és melléjük furakodom, leghátulra. Senki nem szól hozzám, mindenki mindenkivel beszél. Természetesen magyarul. Cigarettázom, hogy elrejtsem a zavaromat. Az ünnepség megkezdésének ideje rég elmúlt. De csak
most érkezik meg elegánsan, eufóriás hangulatban az RMDSZ parlamenti
csoportja. Elhaladnak közöttünk kedélyesen, és megállnak elöl. Legalább rájöttem, hogy ott kellett volna állnom. Senki nem mondott nekem semmit,
amígnem hallottam, hogy szólítanak. Azt hiszem, nem is voltak biztosak abban,hogy ott vagyok. De azért örültek (a szervezõk), amikor látták, hogy valami mozog a bárók mögött. Odaadtam esernyõmet egy szép hölgynek, és beszéltem. A végén megkaptam a kötelezõ köszönetnyilvánításokat és a meghívást a kis ünnepi asztalhoz. Szerencsém, hogy Kolozsvárra kellett utaznom,
szerencsém, hogy elfogadható okom volt a meghívás visszautasítására. Mert
nem kívántam magamnak egy olyan vasárnap délelõttöt, amikor egyedül cigarettázom a nagy magyar vidámság közepette. Még ha vendég is bizonyos
szempontból a kisebbségi, azonnal megérzi, hogy voltaképpen fölösleges.
Fordította: HADHÁZY Zsuzsa
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Szimpózium az Erdélyi Iskoláról
Azt hiszem, ’90 tavaszán volt, mindenesetre nem sokkal a decemberi forradalomután, hogy Marosvásárhelyen nagy szimpóziumot szerveztek az Erdélyi Iskoláról. Azt mondom, „nagyot”, mert a Filharmónia elõadótermében
tartották, s mert a terem tele volt, bár „nagynak” lehetett volna tekinteni a
bemutatott dolgozatok száma miatt is. Több intézmény vett részt a szervezésben, de a rendezvény „lelke” az abban az idõben mûvelõdési fõfelügyelõi
tisztséget betöltõ, azóta megboldogult Serafim Duicu volt, aki írt néhány
„…nyomdokain haladva” típusú könyvet az Erdélyi Iskoláról. Lehet, hogy
ezek nem túl tudományosan és nem is nagyon szabadon voltak megírva, de
bárhogyisvan, a szerzõ számára nem volt idegen a probléma. A szimpózium
tiszteletre méltó meghívottjai Plãmãdealã (akkoriban nemcsak nagyon aktív,
hanemnagyon szívós) érsek és az új Fehér megyei püspök, Andreicuþ voltak.
Ezmegis magyarázza a tömeget, bár elõször hittestvéreimet (a marosvásárhelyi „unitusokat”) gyanúsítottam azzal, hogy elözönlötték a szimpóziumot.
Hiába gyanúsítottam azonban õket, mert a teremben voltaképpen nyomuk
semvolt. És nyomuk sem volt a zsúfolt elnökségben sem, amelyben a két fõpap a különbözõ kaliberû kutatók között trónolt. Az unitus egyháznak, legalábbis pillanatnyilag, nem volt kit kiküldenie egy ennyire magasröptû és
fontos rendezvényre. De azért számítottam rá, hogy legalább az elnökségi
széksorvégén meglátom valamelyik öreg papunk dekoratív, jelképes alakját.
De egyiksem volt ott, és biztos, hogy nagyon tapintatosan kerülték meg õket.
Akutatókmajd’ mindenike helybeli volt, s ha õk nem is, szüleik egészen biztosan unitusok voltak. Amikor az Erdélyi Iskoláról szervezett szimpóziumról
van szó, amelyet az erdélyi ortodoxia legmagasabb egyházfõi patronálnak, és
amelyen bizonytalan felekezetû kutatók lépnek fel, az ember könnyen gyanakodni kezd. Mindenki tudja, milyenek ilyen alkalmakkor a „közlemények”. Különösen a történészek „közleményei”. Nos, megalapozottak voltak.
Dokumentáltak. Csodálatosak. Egyetlen dolog hiányzott mindenikbõl: egy,
bármilyen kicsi utalás a Rómával egyesült román egyházra, amelynek az Erdélyi Iskola csupán kulturális vetülete volt. Nem mintha célzás formájában
éshomályosan nemutaltak volna rá. Lehetetlen is lett volna egy ilyesfajta teljesítmény. De magának az unitus egyháznak a nevét egyszer sem említették.
Kiváncsi voltam, hogyan oldja meg a helyzetet végül is a két fõpap. Megoldotta. Mint a jelen levõ fõpapok közvetlen õsei sorjáztak az ájtatos hozzászólásokban Inocenþiu, Samuil Micu, ªincai, Petru Maior. Inocenþiu és
Plãmãdealã között nem volt egyetlen repedés a kontinuitáson, semmilyen
hézag. Patetikusan beszéltek arról, hogy mit tettek az õsök, hogyan hozták
mozgásba a nemzeti öntudatot, hogyan ébresztették fel és hogyan emelték
fel a népet, beszéltek a felvilágosodtás Balázsfalvájáról stb., stb. Csak éppen
úgytûnt, hogy mindazt, amit az Erdélyi Iskola korifeusai tettek, voltaképpen
Plãmãdealã érsek õsei tették. A szimpózium hangsúlyozottan orwelli lett,
mintha az Igazság Minisztériuma szervezte volna meg. Tanúi lehettünk,
ahogyazunitus egyház egész történelmét áttették az ortodox egyház számlájára. Számunkra, unitusok számára, voltaképpen semmi sem maradt. Csupán a hibák összessége, mert az érdemektõl teljesen lecsupaszítottak. Lám,
ezisegy módja annak, hogy az ember kisebbségi legyen.

Petõfi szobránál
A szervezõbizottságból egy kedves hang megkér, hogy a Vatra folyóirat részérõl beszéljek Petõfi szobrának leleplezésekor. Teljesen normálisnak tûnt ez
egyolyan városban, mint Marosvásárhely, ahol még van némi tennivaló a civilizált együttélés ügyében. Kutyamód zuhogott az esõ a ceremónia reggelén.
Havazhatott is volna, mert a tél teljében voltunk, de nem: kitartóan, szomorúan és makacsul esett. Öt perccel hamarabb érkeztem, és a parkosított tér
tele volt esernyõvel. Tömegesen álltak az emberek a járdákon és a rendõrség
által szabaddá tett utcákon. Senkit sem láttam a rendezõség karszalagjával,

ÁGOSTON Hugó

Bukarest mint provincia
Vidékiesebbé teszi-e egy nagyvárost, ha sok nemzetiség lakja? Ezt Athosz
szigete közelében kérdezem magamtól, sétahajózáson. Kárász Miki barátom (tulajdonképpen Nikosz Karasz görög újságíró) mondja – a tûzõ napon beszélgetünk, kis hajónk körül pajkos delfinek ugrándoznak, tán
1993-ban vagyunk –, hogy Szalonikiben a századfordulón több mint félszáz
nemzetiség élt prosperitásban és békében. Mikivel magyarul beszélgetünk,
Budapesten nõtt fel, ott volt kisebbségi, de most már jó ideje az említett városban lakik – úgy képzelem, valahol a kereskedõnegyedben, az óriási virágpiac közelében. Itt, az Égei-tengeren, e koordináták közt hajózhattak
Homérosz hõsei is, nagyjából ugyanezeket a színeket láthatták: kék, zöld és
fehér, de mindez valami olyan földöntúli ragyogásban és végtelenségben,
hogy az ember idõtlennek érzi a világot és benne önmagát. Mutatják a távolban: az ott a sziget, amott a kolostorok – a több görög mellett az orosz, a
szerb, a román szerzetház.
Félszáz nemzetiség egy városban! Azóta valahányszor több nép együttlétérõl hallok, jólesõ szinesztéziaként szinte tapinthatóan, érzékien azok a
színek idézõdnek fel bennem: aranyló, mennyországi ragyogásban a kék
ég, a zöldeskék tenger, a zöld – ahol kopár, ott sárga – hegyoldal a szerzetesek szigetén, a fehér épületek. Ahogy a vajaskiflirõl szinte mindig eszembe
jutaz ötven évvel ezelõtti óvoda, ahol Anneliese, egy gyönyörû, pulykatojásszeplõs, tengerkék szemû kelta kislány kegyeiért szászul tanulok, s halálig
szóló vérszövetségünk tárgya, hogy megtanítom magyarul.
Hazafelé jövet szándékosan eltévedek Szófia utcáin. Minden szürke. A
városközponttól nem messze csalhatatlanul rátalálok a tömbháznegyedre.
Szürke dobozokba zsúfolva szürke emberek. Máris Bukarestben érzem
magam. Hamar hazaértem…
De vajon milyen lehetett Bukarest, amikor még nem voltak ezek az otromba házak? Amikor még a Dîmboviþa-parti település – legalábbis a sok
nemzetiség szempontjából – kicsit olyan olvasztótégely volt balkániságában, mint Thessaloniki? Mibe jöttek ide az évek, évtizedek, évszázadok folyamán a magyarjaink? S ha ezt nem is lehet rekonstruálni, legalább azt lehet-e, hogy mikor hányan voltak/voltunk Bukarestben?

Sosem lehetett a második

Havaselve fõvárosában az elsõ népszámlálást 1810-ben tartották, Ignatie
metropolita rendelte el; a felmérés adatai szerint akkor Bukarestben 7503
ház volt, összesen 32 185 lakossal. Mint Árvay Zsolt A bukaresti magyarok
lélekszámának alakulása címû tanulmányában olvassuk, ugyanebben az
évben a Bukarestet megszállva tartó oroszok is végeztek összeírást, ennek
adatait azonban nem hozták nyilvánosságra. Kiszeljov (Kiseleff) tábornok,
a fejedelemségek kormányzója, 1831-ben, az orosz–török háborút lezáró
drinápolyi béke után rendelt el újabb népszámlálást, ennek számadatai
szerint Bukarestnek akkor hetvenezer lakosa volt, ebbõl 1226 „osztrák” és
mintegy 12 ezer fõnyi „ideiglenes” lakos – ezekbõl az adatokból a bukaresti

magyarság akkori létszámát mintegy háromezer-négyezer fõre lehet becsülni. A szabadságharc leverése utáni, majd a Bach-korszak éveiben elindult menekülési hullámok jelentõsen megnövelték a magyarság létszámát
Bukarestben. Az 1899 decemberében végrehajtott összeírás adatai szerint
az országban (a Regátban) 5 millió 912 ezer, Bukarest fõvárosban pedig
282 ezer lakost tartottak nyilván. Ekkor hitelesen húszezerre tették a magyarok számát. A következõ felmérésre csak 1930-ban került sor, ekkor jelenik meg az elsõ hivatalos adat is a fõvárosi magyarság lélekszámát illetõen: 24 052 fõ. Az Országos Magyar Párt a képviselõi útján a parlamentben
tiltakozott az összeírás során tapasztalt visszaélések miatt, de az említett tanulmány szerzõje szerint az akkori lélekszám még akkor sem becsülhetõ
többre 35 ezernél. A világháború idején zuhanásszerûen, utána pedig fokozatosan csökkent a bukaresti magyarok száma.
Az tehát, hogy Budapest után bármikor is Bukarest lett volna a legnagyobb magyar város, ostobaság. Ami tény: a román fõvárosban a két világháború között élt a legtöbb magyar.

Olvasói levél
Most, hogy belekezdtem újságíróskodásom negyedik évtizedébe, a vártnál jobban esnek az olvasói visszajelzések. Egy hívás, egy levél… Különösen megörvendtem egy velem egykorú hölgytõl, Nagyszalontáról érkezett
üzenetnek – ez volt az elsõ, még a múlt év októberében, amelyet a „Provinciáért” ismeretlen olvasótól kaptam.
„Kedves szerkesztõ úr! A cikkét olvasva, megtudtam, hogy milyen
régóta bukaresti lakos, és ha nem tévedek, már máskor is írt errõl a témáról.
Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Jámbor Elvira vagyok, ötvenhat
éves, Nagyszalontán születtem, itt is élek, immár nyugdíjasan. Huszonöt évi házasságom után, amelyben én is az Ágoston nevet viseltem, elváltam. Van három gyermekem, egy unokám.
Édesanyám, Jámbor Irma 1923-ban született. 1933-ban, a nagy gazdasági válság idején, mint sokan mások, felkerekedtek Bukarestbe. Pedig Nagyapám jó suszter volt a szakmájában, de hát nagy volt a munkanélküliség. Édesanyám akkor tízéves volt, a három gyerek közül a legkisebb. Bukarestben Nagyapám építkezésen dolgozott, a Nagymamám
mosónõsködött.
Édesanyám itthon az elsõ osztályokat magyarul végezte, majd talán
két osztályt románul, mivel úgy nem kellett fizetni egyházadót. Bukarestben is románul folytatta az elemit. Talán hat osztály lett belõle.
Ott volt egy iskolatársa, egy örmény kislány. Miután abbahagyta az
iskolát – vagy kimaradt, nem tudni már pontosan hatvanöt év után –,
Édesanyám elkerült egy kézimunkaszalonba, Erdészékhez a Calea
Victoriára. Az iskola, ahova Édesanyám Bukarestben járt, a ªcoala
primarã Sf. Ioan Moº volt, egy román templom mellett. Konfirmálni egy
kis református templomban konfirmált, a királyi palota háta mögött. A
Pãrintele Lucaci u. 2. szám alatt, majd a Calafat u. 7. szám alatt laktak
– mindkettõ szegénynegyed. Szokta emlegetni az Obor piacot, a
Lipscani-t, az üzletsorokat, valamint volt egy magyar színház is. Arra is
emlékszik Édesanyám, hogy akkoriban, õ is gyermekként, látta a gyermek Mihály királyt hintóban az édesanyjával, Elena királynéval. Édesanyám elevenen emlékszik ezekre a gyermek-fiatalkori emlékekre.
1933-tól ott éltek, a földrengés éjszakáján jöttek vissza Szalontára.
A kis örmény leányka szépen horgolt, Édes pedig, amikor fõzte a
paprikás krumplit, egy kis tálba tette, s a kis barátnõ kérdezte, hogy ha
férjhez megy, honnan tudja, mennyi krumpli kell majd, ha nem lesz vele
a tálka. Ennek a kislánynak suszter volt az apja-nagyapja. Elõször õk is
a Pãrintele Lucaci-on laktak, onnan az ismeretség, majd elköltöztek a
következõ címre: Str. Turtucaia 11. szám; a ªoseaua Pantelimonról kellett bemenni ebbe az utcába, ha az emlékek nem csalnak.
Alányt Hovasapian Anának hívták. Édesanyám rengeteget emlegeti
mostanában. Írtam erre a címre egy képeslapot, de nem kaptam vál a szt, s a lap sem jött vissza. Akkor gondoltam, hogy önön keresztül még
egyszer megpróbálom az információszerzést, talán ki lehet még nyomozni, hogy hol él ez a néni, s vannak-e leszármazottai. Elnézést a merészségemért, hálás köszönettel lennénk, talán még megérjük, hogy az
az örmény lány és az itteni magyar lány románul elbeszélgessen, mint
hatvanegynéhány évvel ezelõtt.”
Egyelõre nem sikerült teljesítenem a kérést, de Jámbor (volt Ágoston)
Elvira levele gyakran eszembe jut, amikor valami kapcsán az az idõszak felmerül (mint legutóbb, amikor Z. Ornea és Pavel Câmpeanu tanulmányait
fordítottam a két világháború közötti román szélsõjobbról, a le gioná riusmozgalomról, az akkori elit értelmiség – Cioranék, Eliadéék, Noicáék –
magatartásáról).
Bukaresti barátaim, talán együtt megtaláljuk Ana Hovasapiant!
1944, Szászmedgyes (Szeben megye); Krónika, Kolozsvár, vezetõ szerkesztõ, A Hét, Bukarest, fõmunkatárs, Bukaresti élet, képek, Nagyvárad,
2000.
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